
Dia Internacional

 O Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva associa-se às comemorações 

 do Dia Internacional da Biodiversidade (22 de Maio) antecipando uma programação especial.

20 e 21 de Maio · Actividades gratuitas na compra do bilhete de acesso às exposições

De flor em flor
11.30 e 17.00 · Jardim Cabeço das Rolas · M/6

Na primavera as flores dominam a paisagem. Olhando com mais atenção, muita vida existe em redor das mesmas: 
os insectos. Venha conhecer algumas adaptações de flores e insectos que possibilitam a polinização e conheça as plantas 
do Jardim Cabeço das Rolas. 

A actividade tem duração de 1 hora, sendo necessária inscrição prévia
A saída de campo estará dependente das condições climatéricas · Recomenda-se trazer água, chapéu, calçado e roupa confortável.

Serás o meu par?
11.00 ›› 19.00 · Exposição Risco · M/3

Estarão os insectos adaptados às plantas das quais se alimentam? Será que as plantas utilizam os insectos como parceiros 
na sua expansão? Com a ajuda de uma lupa e de um microscópio venha conhecer algumas adaptações de flores e insectos 
que possibilitam a polinização. 

Mundo das formigas 
11.00 ›› 19.00 · Varandim do Pavilhão · M/3

Originárias do período Cretácico, as formigas evoluíram e colonizaram quase todos os ambientes terrestres actualmente 
disponíveis. Mas o que promoveu o sucesso destes insectos sociais? Venha observar formigueiros, explorar a vida social 
das formigas, descobrir de que se alimentam, como comunicam e como se defendem.

Minhocas na cabeça
11.00 ›› 19.00 · Varandim do Pavilhão · M/3
Minhoca ou lagarta, quem é quem? Fique a conhecer as minhocas, o seu estilo de vida e a sua importância no meio 
ambiente através da observação e de experiências simples com estes animais. Perceba a relação entre as plantas 
e estes curiosos seres.
               ››››

http://www.cienciaviva.pt/actividades2010/floremflor/


Reino das plantas
11.00 ›› 19.00 · Varandim do Pavilhão · M/6

Com ou sem semente? Tem flores ou não? No meio de tanta diversidade, como se classificam plantas? Descubra este 
mundo fascinante e, com recurso a chaves dicotómicas, explora a diversidade vegetal.

Vegetais à mesa
11.00 ›› 19.00 · Exposição Bom Apetite · M/3

Desde sempre que as plantas fazem parte da nossa alimentação. Mas alguma vez questionou a sua verdadeira origem? 
Fique a saber um pouco mais sobre os alimentos presentes na nossa dieta quotidiana e como chegaram até nós! Será que 
também são consumidos noutras partes do mundo?

Diversidade ao “vídeo” e a cores
11.00 ›› 19.00 · Biblioteca Ciência Viva · M/6

Venha assistir a curtas-metragens que nos vão mostrar a diversidade no Mundo. 

Nature is Speaking: Home, Conservation International · 2’ (falado em inglês)

Vice Versa, Jacques Khauri • 2’ (sem palavras)

Vida Selvagem à Nossa Porta, RTP • 30’ (falado em português)

Seed Saver, PriceFilms • 4’ (falado em inglês)

Nature is Speaking: Flower, Conservation International • 2’ (falado em inglês)

Eat, Rick Mereki • 1’ (sem palavras)

Tamera, a Aldeia do Futuro, Diário do Alentejo • 6’ (falado em português)

Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, Vinhos do Alentejo • 2’ (falado em português)

Nature is Speaking: Water, Conservation International • 2’ (falado em inglês)

Back to the Start, Chipotle • 2’ (sem palavras)

Organic - Food, Farming and Health, Earthbound Farm • 3’ (falado em inglês)

Life in Syntropy, Agenda Gotsch • 15’ (falado em português)

Effortless Beauty, Simon Owen • 1’ (falado em inglês)
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